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A musicista, professora de piano e ex-diretora da Belas Artes Henriqueta Garcez Duarte faleceu
hoje. Era também membro da Academia Paranaense de Letras, dentre tantas outras contribuições
preciosas à cultura de nosso Estado.
A Belas Artes perde um pedaço de sua história e memória, relembradas com tanto entusiasmo por
ela, que nos deixa nesta segunda-feira, dia 3 de agosto de 2020.

Seguem abaixo algumas mensagens e homenagens:
Entrevista TV Uninter>>
"A nossa amada Henriqueta infelizmente nos deixou essa madrugada. Descansou. Esperamos
que ela brilhe no céu com a sua música, com a sua alegria, tanto quanto brilhou entre nós. Tivemos
a sorte de tê-la em grande forma por muito tempo. Como a causa foi Covid, não haverá serviços
funerários. Agradecemos todo o carinho que vocês sempre nos transmitiram por este grupo durante
esse período difícil que passamos. Um abraço e muito obrigado a todos vocês!" (Mensagem da
família de Henriqueta para um grupo de amigos)
"Henriqueta querida - doce, sábia e forte companheira e amiga de todas as horas - estamos hoje
aqui para celebrar a sua vida, e o fato de termos feito parte dela, tantas e tão belas horas em sua
companhia, que Deus te acompanhe nesta nova etapa da sua existência. Nos dói a sua perda, fica
nosso amor para sempre - Osmar, Salete. Paula, Matheus, Luccas, e João Gabriel - nossa, sua
família Tilinda." Mensagem da minha família que coordena o Projeto Hausmusik Brasil
&#127463;&#127479; durante meu tempo acadêmico estava vinculado à Extensao da Unespar /
Embap - este Projeto representou a Unespar / Embap Brasil &#127463;&#127479; na Isme 2010 na
China, Isme 2012 na Grécia e foi selecionado para a Isme 2018 que foi no Azerbaijão
&#127462;&#127487; - não fomos porque não conseguimos recursos! Profa Salete Chiamulera
Esses são alguns vídeos que guardam memórias de Henriqueta Duarte:
https://youtu.be/wnVRUxzAftc
https://m.youtube.com/watch?v=W9vjva4axO8
https://m.youtube.com/watch?v=HNC5NODm2pc
https://m.youtube.com/watch?v=P4Sg-SXDfMo
https://m.youtube.com/watch?v=woUffZUf0NA
https://m.youtube.com/watch?v=CALPZU5c1UE https://m.youtube.com/watch?v=8-xtmsSZ5Do
Em breve mais mensagens neste espaço.
Confira também nas redes sociais
http://www.embap.pr.gov.br
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Facebook>>
Instagram>>
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